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# Pilot-naam Grp Inhoud Doelgroep Pilot-team ? (rol) E&L-laag Input/werkwijze
1 Historische plaatsnamen thesaurus 

(Nederlab)
I Historische plaatsnamen-lijst(en) met tijd, 

locatie en gebeurtenis (events). 
Dus: 'Den-Bosch' en 's-Hertogenbosch. 'WOII', 
'Tweede Wereldoorlog' en '1940-1945'. 
Zoveel mogelijk beschrijvingsvormen, 
locatievormen en dateringen.

+ wetenschappers
+ historici
+ taalkundigen

4: Semantiek Thesauri nodig met: 
+ plaatsnamen
+ beschrijvingsvormen + tijd
+ locatie (long-lat)
+ gebeurtenissen

2 UGC foto's uploaden op oude kaart: 
+ upload tool 
+ tentoonstelling

I Tentoonstelling: oudste foto's van Haarlem.
Users kunnen foto's uploaden, buiten op locatie. 
Worden toegevoegd aan collectie.

+ algemeen 
publiek

+ NHA (bron)
+ Haarlem (bron)
+ instelling(en)

5: Tools
6: Tentoonst.
1: dBase

Tool: voor gebruik in tentoonstellingen; 
Werkwijze: zoals history pin

3 Foto's georefereren thuis:
+ crowdsource georeference tool

I Vrijwilligers kunnen thuis online foto's 
georefereren. Bijv. club vrijwilligers via 
beeldbank werkt aan thema 'Amsterdam' en 
krijgt foto's van RCE, NHA, etc.

+ algemeen 
publiek

+ instellingen (bron)
+ NHA

5: Tools
1: dBase

Tool: ook kijkhoek meenemen
Werkwijze: zoals Velehanden, masr dan obv 
foto's

4 Terugplaatsen van verdwenen erfgoed
+ 3D tool?

I Historisch erfgoed hercreëren en op juiste plek 
terugplaatsen, zodat je ter plekke/online 
erfgoed kunt beleven (bijv. verdwenen kasteel 
Culemborg). Met 3D objecten, foto's 
(panorama's), video op geolocatie.

+ algemeen 
publiek

+ instelling  (faciliteren) 5: Tools
1: dBase

Zie ook:
+ Vistory (apps4NL winnaar 2012)

5 Kaarten (maps) georefereren
+ georeference tool

III Oude kaarten van steden op gelocatie en tijd 
georefereren. Voor app en web.

+ stadsarchieven
+ TUDelft (bron)

5: Tools
6: Websites&Apps

Tool: georefereren (embedden? Crowd?)

6 Layer app III Augmented (meta)data: repositories uit 
wetenschappelijk  onderzoek beschikbaar 
stellen (website) op geolocatie en tijd. Layer 
voor algemeen publiek en standaarden 
ontwikkelen hiervoor. Filmpjes op geolocatie; 
gebouw in verschillende tijden

+ algemeen 
publiek

+ stadsarchieven
+ TUDelft (bron: koloniale 
architectuur op locatie)

6: App
3: Repo

7 Geotag yourself
+ upload UGC tool?

II Vanuit user interest: taggen van gebouwen, 
objecten, persoonlijke data, stamboom (waar 
woonden mijn voorouders?). Koppelen datasets 
van meerdere pilots;  queries kunnen uitvoeren 
over meerdere sets.

+ webuser
+ professional

5: Tools
3: Repo UGC

8 VeldnamenThesaurus: betekenis van het 
landschap

II Duiden betekenis gebied (gebruik/exploitatie) + algemeen 
publiek

+ RCE (bron)
+ Drents AA (bron)

4: Semantiek boek: 'Van Jeruzalem tot ezelsakker'

9 Geo-semantiek standaarden IV Standaardisering, normering en harmonisatie 
van historische geo-plaatsbepaling. Met meta 
hierarchie (loc.gemaakt, loc.gevonden, 
loc.afbeelding/plek, loc.gebruik)

+ bron: museale 
collecties?

4: Semantiek

10 Kadastrale kaarten 1832
+ crowdsource tool?

IV Geschiedenis per perceel, kadastrale kaarten 
1832.

+ algemeen 
publiek 
+ wetenschap
+ historici

+ Sittard-Geleen (bron, 
kennis, tools?)

5: Tools

11 UGC foto's en oral history
+ upload/crowdsource georeference 
tool?

V Aanvullen (layer) mbv crowdsourcing van oude 
stadsfoto's, oral history (UGC).

+ algemeen 
publiek

+ NHA (bron)
+ Haarlem (bron)
+ instelling(en)

5: Tools
3: Repo UGC

12 Collectie historische prenten TUDelft V prenten van NL + overzee (buitenland) + algemeen 
publiek

+ TUDelft (bron: 
historische prenten)

1: dBase

13 Collectie Hollandse waterlinie
+ crowdsource georeference tool?

V Kaarten, objecten en bouwtekeningen in de tijd 
op locatie beschikbaar maken. Meldpunt voor 
ontbrekende data.

+ algemeen 
publiek

+ bron: Hollandse 
waterlinie

5: Tools
6: Apps


